INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
Z REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE
OD 25 MAJA 2017 DO 28 CZERWCA 2017

CZERWIEC 2017

W zakresie gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej:
1. przyjęto 260 zgłoszeń do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2. wydano 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza
miejscem sprzedaży;
3. wydano 5 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych;
4. wydano 2 decyzje o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
5. wydano 4 decyzje w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości;
6. wydano 17 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego dla nieruchomości,
położonych na terenie miasta i gminy Gryfino;
7. zawarto 1 umowę notarialną o ustanowieniu służebności gruntowej i przesyłu
w związku z lokalizacją na gruncie gminnym urządzeń infrastruktury technicznego
uzbrojenia terenu – służebność odpłatna – 130,00 zł netto;
8. wydano 40 umów obejmujących dzierżawę nieruchomości gminnych;
9. wydano 1 decyzję o zwrocie zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od opłaty
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności,
w wysokości 4.997,65 zł.
W zakresie gospodarki nieruchomościami wydano
gospodarowania mieniem gminnym w sprawie:

4

zarządzenia

dotyczące

- zmiany Zarządzenia Nr 0152-25/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 4 czerwca
2009 r., w sprawie ustalania wytycznych nadawania nazw ulicom i placom w mieście
i gminie Gryfino – Zarządzenie Nr 0050.65.2017 z dnia 23.05.2017 r.,
- niewykonania pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym
Wełtyń II, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 230/15 o pow. 0,1615 ha Zarządzenie Nr 0050.68.2017 z dnia 25.05.2017 r.,
- ustalenia ceny wywoławczej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino- Zarządzenie Nr
0050.71.2017 z dnia 02.06.2017 r.,
- ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej nr działki 62/8,
położonej w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica, przeznaczonej do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej - Zarządzenie Nr 0050.75.2017 z dnia 20.06.2017 r.
W zakresie inwestycji i rozwoju:
Realizując zadania z zakresu rozwoju (BMI.RR):
1. Na bieżąco trwają prace przygotowawcze do złożenia trzech wniosków o dofinansowanie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego
dla zadań realizowanych jako Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Szczecińskiego
Obszaru Metropolitalnego, tj. „Zintegrowane centrum przesiadkowe w Gryfinie”,
„Przebudowa dróg lokalnych łączących centrum przesiadkowe w Gryfinie z siecią TENT”, „Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrostu
konkurencyjności
MŚP
w
rejonie
drogi
krajowej
31
(ul.
Pomorska)
w Gryfinie”.
2. Trwają prace związane ze zgłoszeniem przez gminę dwóch projektów o dofinansowanie
na budowę ścieżki rowerowej Gryfino-Wełtyń-Gardno.
3. Na bieżąco trwają prace nad opracowaniem wniosku o dofinansowanie z RPO WZ 20142020 dla projektu „Modernizacja wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach
Strategii ZIT dla SOM - dotyczy budynku komunalnego przy ul. Piastów 23”
4. Trwają prace związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z RPO WZ 2014-2020,
w ramach działania 4.1 - dziedzictwo kulturowe na Pałacyk Pod Lwami.

5. Na bieżąco trwają prace mające na celu przedłużenie decyzji o pozwoleniu na budowę
w ramach projektu „Budowy ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych
w gminie Gryfino”.
6. Na bieżąco prowadzone są prace nad opracowaniem dokumentu pn: „System
Identyfikacji Wizualnej Gminy Gryfino”.
7. Na bieżąco trwają prace nad opracowaniem dokumentów pn: „Strategia Promocji Gminy
Gryfino” oraz „System wdrażania i monitorowania Strategii Marki Gminy Gryfino
i Strategii Promocji Gminy Gryfino”.
Realizując zadania z zakresu inwestycji (BMI.RI):
1. Trwają prace związane z bieżącymi remontami na drogach, stanowiących własność
Gminy Gryfino, realizowane na mocy Porozumienia przez Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych w Gryfinie.
2. Trwają prace związane z przebudową dróg gminnych w m. Czepino.
3. Zrealizowałem i odebrałem prace związane z wykonaniem opinii technicznej stanu
technicznego budynku Gryfińskiego Domu Kultury „Pałacyku pod Lwami”,
zlokalizowanego w Gryfinie przy ul. Bolesława Chrobrego 48.
4. Podpisałem umowę pn. „Wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym przy ul. Bol.
Chrobrego 28/7 w Gryfinie oraz drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego przy ul.
Łużyckiej 23/4 w Gryfinie”.
5. Podpisałem umowę na zadanie pn. „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej
do granic posesji w miejscowości Pniewo i Żórawki”
6. Zleciłem prace związane z wymianą instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym
w Daleszewie przy ul. Gryfińskiej 19/4.
7. Zleciłem prace związane z wymianą pompy w przepompowni ścieków, położonej przy
ul. Adama Rapackiego.
8. Zrealizowałem i odebrałem prace związane z remontem głów kominowych budynku
komunalnego położonego w Gryfinie przy ul. Flisaczej 37.
9. Zakończyłem i odebrałem prace związane z wymianą stolarki okiennej w lokalach
komunalnych w Gryfinie, zlokalizowanych przy ul. 1 Maja 11/7 oraz 11/9.
10. Zakończyłem i odebrałem prace związane z modernizacją przewodów kominowych
w lokalu komunalnym, zlokalizowanym przy ul. Kościuszki 2/5A Gryfinie.
11. Zakończyłem i odebrałem prace związane modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie
byłego sanatorium w Nowym Czarnowie.
12. Zakończyłem i odebrałem zadanie pn. „Naprawa trzech wiat przystankowych w pasach
dróg w m. Gryfino przy ul. Flisaczej, m. Nowe Czarnowo i Daleszewo”.
13. Zakończyłem i odebrałem zadanie pn. „Zakup, załadunek, transport i wyładunek klińca
naturalnego do miejscowości Pniewo, gmina Gryfino” – zadanie realizowane w ramach
funduszu sołeckiego m. Pniewo.
14. Zakończyłem i odebrałem zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej
w Bartkowie, gmina Gryfino” – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego m.
Bartkowo.
15. Zakończyłem i odebrałem zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Stare Brynki – etap II” – realizowane z funduszu sołeckiego Stare Brynki.
16. Trwają prace związane z zadaniem pn. "Modernizacja podłogi z Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Gryfinie".
17. Trwają prace związane z zadaniem pn. "Modernizacja budynku Przedszkola nr 5
w Gryfinie polegająca na poprawie bezpieczeństwa pożarowego".
18. Zrealizowałem zadanie związane z zadaniem pn. "Usługa oczyszczania kwatery B
na cmentarzu komunalnym w Gryfinie z przedmiotów wybuchowych".
19. Zrealizowałem zadanie związane z zadaniem pn. "Utylizacja niewybuchów znalezionych
na cmentarzu komunalnym w Gryfinie - kwatera B".
20. Podpisałem umowę na zadanie pn. "Remont trzech fontann na terenie miasta Gryfino".

W zakresie planowania przestrzennego i ochrony środowiska:
Realizując zadania z zakresu planowania przestrzennego (BMP.RP):
1. Wydałem:
17 decyzji o warunkach zabudowy,
3 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
4 postanowienia opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomości,
8 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
51 zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
2. Zleciłem wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej i sporządzenie w wersji wektorowej
wtórnika oraz map stanu władania do celów planistycznych dla terenu położonego
w obrębach 1, 2, 3 m. Gryfino w rejonie ul. Śląskiej, Opolskiej, Mazowieckiej
i Pomorskiej.
3. Ogłosiłem w prasie, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń UMiG, a także
zawiadomiłem organy i instytucje o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie 3 miasta Gryfino Gryfino Nabrzeże.
4. W zakresie konsultacji społecznych dotyczących zmiany ww. planu miejscowego,
prowadzonych w ramach programu grantowego "Dobre konsultacje, dobry plan" w dniach
29 maja i 25 czerwca 2017r. w Tawernie, na Nabrzeżu, zorganizowałem spotkania
otwarte z udziałem m.in. autora projektu planu miejscowego.
5. W dniu 19 czerwca 2017r. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej. Komisja opiniowała następujące projekty planów miejscowych:
− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie 5
miasta Gryfino,
− miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie
ul. Łużyckiej w Gryfinie - działki nr 125/3, 124/4 i 125/5.
Realizując zadania z zakresu ochrony środowiska (BMP.ROŚ):
1. Wydałem 6 decyzji zezwalających na usunięcie drzew.
2. Przesłałem projekt decyzji zezwalającej na usunięcie drzew do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Szczecinie.
3. Wydałem 3 decyzje orzekające o bezprzedmiotowości postępowania administracyjnego
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew.
4. Wydałem decyzję zezwalającą na usunięcie drzew wraz z naliczeniem opłat.
5. Wydałem decyzję zmieniającą decyzję w zakresie terminu wykonania nasadzeń
zastępczych drzew.
6. Wydałem 2 postanowienia w sprawie zaopiniowania projektu robót geologicznych.
7. Wydałem decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
8. Wydałem postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedsięwzięcia.
9. Wszcząłem postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.
10. Zleciłem prace melioracyjne udrożnieniowe odcinka rowu melioracyjnego melioracji
szczegółowych w rejonie ul. Pomorskiej w Gryfinie, zgodnie ze zobowiązaniem zawartym
w decyzji Starosty Gryfińskiego.
11. W ramach monitoringu środowiskowego oraz z związku z powtarzającymi się aktami
wandalizmu zabezpieczyłem dwa piezometry na zrekultywowanym składowisku odpadów
w Gryfinie.
12. Przeprowadziłem prace odkrywkowe na rurociągu melioracyjnym w Bartkowie, w celu
zweryfikowania możliwości wykonania miejscowych prac udrożnieniowych urządzenia
wodnego.
13. Wystąpiłem z zapytaniem ofertowym do wykonawców na wykonanie kosztorysu
inwestorskiego wraz z przedmiarem robót zadania melioracyjnego dotyczącego remontu,

ewentualnie przebudowy około 600 mb rurociągu melioracji szczegółowych o średnicy
300 cm w miejscowości Bartkowo.
14. Wystąpiłem z zapytaniem ofertowym do wykonawców na wykonanie inwentaryzacji
przyrodniczej gruntów rolnych objętych oddziaływaniem systemu melioracyjnego
w miejscowości Bartkowo.
W zakresie gospodarki komunalnej:
W zakresie ochrony przyrody:
1. Wystąpiłem do Starosty Gryfińskiego z 2 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie
drzew z nieruchomości gminnych.
W zakresie gospodarki mieszkaniowej:
1. Wydałem 8 skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego;
2. Wydałem 1 skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego;
3. Rozpatrzyłem 3 wnioski o przydział lokalu komunalnego;
4. Rozpatrzyłem 3 wnioski o zamianę lokalu z urzędu;
5. Rozpatrzyłem 1 wniosek o przyspieszenie przydziału lokalu;
6. Sporządziłem i poddałem kontroli społecznej projekt listy mieszkaniowej na lata
2017/2018.
W zakresie ochrony zwierząt:
1. Dokonałem zakupu karmy dla wolnożyjących kotów, zgodnie z zapisami Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy
Gryfino na 2017 r. ;
2. Nadałem 2 statusy opiekuna społecznego wolnożyjących kotów na terenie Gminy
Gryfino.
W zakresie edukacji i spraw społecznych:
1. Ogłosiłem konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów Przedszkola Nr 1
im. Krasnala Hałabały w Gryfinie, Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Pszczółki Mai w Gryfinie, Przedszkola Nr 5 im. Calineczki w Gryfinie oraz Zespołu
Szkól Ogólnokształcących w Gryfinie. Termin składania ofert upływa z dniem 28 czerwca
2017 r.
2. Złożono wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół
w podręczniki lub materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
3. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc czerwiec na prowadzenie
na terenie gminy Gryfino Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Iskierka”
z oddziałami ogólnodostępnymi i specjalnymi w Gryfinie w wysokości 104.394,99 zł
dla „OM” Sp. z o. o. z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 58/4, 70-477 Szczecin.
4. Przekazano dotację z budżetu Gminy Gryfino za miesiąc czerwiec na prowadzenie
czterech punktów przedszkolnych na terenie gminy Gryfino dla Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci w wysokości 23.906,80 zł .
5. Zatwierdzono projekty arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2017/2018 prowadzonych
przez Gminę Gryfino przedszkoli, szkół podstawowych i Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Gryfinie.
6. W dniach 20 i 21 czerwca 2017 r. zorganizowałem Galę Laureatów 2016/2017 –
wyróżnienie dla najlepszych uczniów z gminy Gryfino w dziedzinie nauki i kultury.
7. Prowadziłem bieżące działania informacyjne Gminy.
8. Współorganizowałem koncert muzyki włoskiej wraz ze Stowarzyszeniem Balic Neapolis Orchestra
w dniu 24 czerwca 2017 r. w kościele pw. Narodzenia N.M.P w Gryfinie.
9. Współorganizowałem wraz Młodzieżową Radą Miejską w Gryfinie turniej CS Go Gryfino
Cup w dniach 10 – 11 czerwca 2017 r.

W zakresie spraw organizacyjnych:
1. Ogłosiłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Inwestycji i Rozwoju.
Termin składania dokumentów upłynął w dniu 19 czerwca br. Wpłynęły dwie oferty
z dokumentami aplikacyjnymi. W najbliższym czasie nabór zostanie rozstrzygnięty.
2. Rozstrzygnąłem nabór na wolne stanowisko urzędnicze - aplikanta w Straży Miejskiej.
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została
wybrana do zatrudnienia Pani Iwona Stępień.
Pani Stępień spełniła wszystkie
wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy
kwalifikacyjnej oceniono predyspozycje oraz umiejętności kandydatki pozwalające na
prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. Ponadto w procesie rekrutacji Pani
Stępień zdobyła największą liczbę punktów ze wszystkich kandydatek biorących udział
w naborze.
3. Wystąpiłem z wnioskiem o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia
powyżej 30 000 euro na: „Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Gryfino”. Termin składania
ofert upłynął w dniu 22 czerwca br. w najbliższym czasie rozstrzygnę postępowanie.
4. Wydałem zarządzenie Nr 120.52.2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie powołania
Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
w Wydziale Inwestycji i Rozwoju.
5. Wydałem zarządzenie Nr 120.51.2017 z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie
wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.
Wprowadzenie zmiany podyktowane jest zmianą siedziby Urzędu Miasta i Gminy
w Gryfinie.
6. Wydałem zarządzenie Nr 120.49.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu
Zakładowego
Funduszu
Świadczeń
Socjalnych
w
Urzędzie
Miasta
i Gminy w Gryfinie. W związku ze zmieniającymi się w ostatnich latach przepisami
dotyczącymi działalności socjalnej oraz wnioskami pracowników w sprawie
wprowadzenia zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, niezbędne było opracowanie nowego Regulaminu.
7. Wydałem zarządzenie Nr 120.48.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia
zmian do Regulaminu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. Wprowadzenie
zmiany podyktowane było potrzebą uregulowania kwestii dotyczącej świadczenia pracy
w niedziele,
święta
lub
w
dni
wolne
od
pracy,
wynikające
z pięciodniowego tygodnia pracy przez pracowników zarządzających zakładem pracy
w imieniu pracodawcy.
W zakresie spraw obywatelskich:
Realizacja zadań z zakresu dowodów osobistych:
Przyjąłem 512 wniosków o wydanie dowodu osobistego.
Wydałem 533 dowodów osobistych.
Przyjąłem 30 zgłoszeń o utracie dowodu osobistego.
Realizacja zadań z zakresu ewidencji ludności:
Udzieliłem odpowiedzi na 63 wnioski o udostępnienie danych z ewidencji ludności.
Udzieliłem odpowiedzi na 10 wniosków o udostępnienie danych z dowodów osobistych.
Na wniosek wydałem 118 zaświadczeń o zameldowaniu mieszkańców naszej gminy.
Dokonałem 229 czynności z zakresu obowiązku meldunkowego.
W zakresie obsługi Rady Miejskiej:
1. Wydałem Zarządzenie nr 120.46.2017 z dnia 31 maja br. w sprawie określenia
odpowiedzialnych za realizację uchwał podjętych na sesji w dniu 25 maja 2017 r.

2. Na ostatniej sesji radni zgłosili 20 interpelacji, pismem z dnia 30 maja określiłem
odpowiedzialnych za przygotowanie na nie odpowiedzi.
W zakresie zamówień publicznych:
1. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości
zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni parkingu w rejonie
ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie wraz z dokumentacją rozbiórkową;
2) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lokali mieszkalnych na terenie
byłego sanatorium w Nowym Czarnowie;
3) Poprawa infrastruktury w obrębie boiska sportowego w miejscowości Daleszewo,
gmina Gryfino – etap I;
4) Budowa ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych w gminie Gryfino –
remont przepustu na odcinku Chwarstnica – S3, wykonanie oraz połączenie odcinka
S3 – Drzenin z drogą serwisową S3.
2. Ogłosiłem i rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:
1) Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz studium wykonalności na przebudowę
i remont Pałacyku Pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu;
2) Zaprojektowanie i wykonanie sieci przewodowej i bezprzewodowej oraz stanowisk
komputerowych w ramach realizacji projektu Budżetu Obywatelskiego pn.
„Modernizacja sprzętu i sieci w Zespole Szkół w Gryfinie”.
3. Rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadanie: Dostawa i montaż mebli
biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
4. Unieważniłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej
wartości zamówienia poniżej 30 000 euro na zadania:
1) Budowa ścieżek rowerowych po nieczynnych liniach kolejowych w gminie Gryfino –
remont przepustu na odcinku Chwarstnica – S3, wykonanie oraz połączenie odcinka
S3 – Drzenin z drogą serwisową S3;
2) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę lokali mieszkalnych na terenie
byłego sanatorium w Nowym Czarnowie;
3) Opracowanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni parkingu w rejonie
ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie wraz z dokumentacją rozbiórkową;
4) Budowa rampy dla osób niepełnosprawnych na terenie Żłobka Miejskiego w Gryfinie.
5. Ogłosiłem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości
zamówienia powyżej 30 000 euro na zadania:
1) Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Gryfino;
2) Remont chodników w ciągu dróg gminnych, tj. ulic: Henryka Sienkiewicza
i Stanisława Wyspiańskiego w Gryfinie;
3) Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej w rejonie ul. Jana Pawła II w Gryfinie.
6. Wydałem:
1) Zarządzenie Nr 120.43.2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie: „Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej w rejonie ul. Jana
Pawła II w Gryfinie”.
2) Zarządzenie Nr 120.44.2017 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie: „Remont chodników w ciągu dróg gminnych, tj. ulic: Henryka
Sienkiewicza i Stanisława Wyspiańskiego w Gryfinie”.
3) Zarządzenie Nr 120.47.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji
przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie: „Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Gryfino”.

W zakresie podatków i opłat lokalnych:
1. W zakresie spraw z zakresu windykacji należności z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
- w związku z rozliczeniem wpłat wydałem 12 postanowień o zarachowaniu wpłat,
- w związku z brakiem wpłat sporządziłem 58 tytułów wykonawczych, które skierowałem
do egzekucji,
2. W zakresie windykacji należności podatkowych:
- w związku z rozliczeniem wpłat dokonanych przez podatników wydałem 32
postanowień o zarachowaniu wpłaty,
- w związku z brakiem wpłat wystawiłem 1201 upomnień z wezwaniem do zapłaty,
3. W zakresie windykacji należności za czynsz dzierżawny:
- w związku z brakiem wpłat należności wystosowałem 27 wezwań do zapłaty,
4. W zakresie windykacji należności opłaty za użytkowanie wieczyste:
- w związku z brakiem wpłat należności wystosowałem 300 wezwań do zapłaty.
5. W zakresie windykacji należności z tytułu kar grzywien nałożonych w drodze mandatu
karnego:
- przesłałem do zobowiązanych 27 upomnień wzywających do zapłaty,
- w związku z brakiem wpłat sporządziłem 40 tytułów wykonawczych, które
skierowałem do egzekucji.
6. W zakresie wymiaru podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego i leśnego),:
- przeprowadziłem 101 postępowań, które zakończone zostały wydaniem decyzji,
- w 9 przypadkach podjąłem czynności sprawdzające dla oceny poprawności
opodatkowania podatkiem od nieruchomości,
- zweryfikowałem 9 deklaracji złożonych przez osoby prawne.
7. W zakresie udzielania ulg w spłacie należności:
- przeprowadziłem postępowania i wydałem rozstrzygnięcia w 11 przypadkach.
8. W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
- zweryfikowałem 169 deklaracji.
9. W zakresie należności z tytułu opłaty skarbowej:
- wystosowałem 11 wezwań do uiszczenia opłaty skarbowej,
- wydałem 6 decyzji w przedmiocie zwrotu opłaty skarbowej.
10. W zakresie podatku od środków transportowych:
- w związku z niezłożeniem wymaganych deklaracji przesłałem do podatników
38 wezwań do złożenia deklaracji,
- wszcząłem 9 postępowań w przedmiocie określenia zobowiązania,
- zweryfikowałem 17 deklaracji.
11. W zakresie wydawania zaświadczeń:
- wydałem 8 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i 3 zaświadczenia w innych
sprawach podatkowych.
W zakresie działalności Biblioteki Publicznej:
02.06.2017 r. – VIII Gryfińskie Dyktando - tym razem do potyczki z zawiłościami ojczystego
języka stanęło 20 osób. Gościliśmy nie tylko gryfinian, ale także osoby z terenu powiatu,
m.in. z Chojny, Mieszkowic i Gądna. Dyktando zwabiło zarówno młodych, jak i tych trochę
starszych. Warto wspomnieć, iż najmłodsza ze śmiałków miała 10 lat. Tekst dyktanda
prowadził piszących na wędrówkę wzdłuż rzeki Wisły. Wszyscy uczestnicy zgodnie
stwierdzili, że był on trudny i wymagający.
03.06.2017 r. - Noc Bibliotek:
Spotkanie z kpt. Grzegorzem Węgrzynem - Kpt. Grzegorz Węgrzyn mieszkający
od 1974 r. w Gryfinie, to przede wszystkim, od dzieciństwa, pasjonat wody i żeglarstwa,
ale również pracownik elektrowni Dolna Odra, przedsiębiorca i aktywny działacz społeczny.

6 czerwca 2015 r. wypłynął w swój pierwszy samotny rejs, będący jednocześnie rejsem
dookoła ziemi.
Oddział Dziecięcy na Noc Bibliotek:
- „Lokomotywa” oraz „O rybaku i złotej rybce” spektakle teatralne w wykonaniu Teatru
Kameleon w reżyserii Doroty Krutelewicz-Sobieralskiej instruktora teatralnego
z Gryfińskiego Domu Kultury;
- Opowieść o Królowej Karaibów, czyli z wizytą na Kubie spotkanie autorskie z Joanną
Rajch;
- Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra” projekcja filmu dla dzieci;
- Czytanie Reksia przed spaniem z okazji 50. urodzin!;
- Krzyżówka z Reksiem;
- Bajkowe koło fortuny;
- Tajemnicza skrzynia;
- Schowane zakładki;
- Książkowy zawrót głowy;
- Puzzle obrazkowe;
- Tarot książkowy;
- Książka z jabłkiem niespodzianką;
Dnia 02.06.2017 r. Zajęcia z okazji Nocy Bibliotek prowadzone były także w Filii „Górny
Taras”.
11.06.2017 r. - XIII GRYFIŃSKI KONCERT ORGANOWY - 11 czerwca 2017 r. (niedziela)
o godz. 19.00 w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (Stare Miasto) odbył się
XIII Gryfiński Koncert Organowy. Na organach zagrał Tomasz Witkowski. Towarzyszyła mu
Dorota Piotrowicz-Witkowska (skrzypce i śpiew).
23.06.2017 r. - V Gryfińska Noc Świętojańska - 23 czerwca o godz. 19.00 przy plaży nad
Odrą odbyła się piąta edycja Gryfińskiej Nocy Świętojańskiej. Nasze tradycyjne spotkanie
rozpoczęło się śpiewaniem piosenek wraz z animatorkami ubranymi w piękne kostiumy
wróżek leśnych. Następnie wystąpiła Kapela Ludowa „Macierzanka”. Spotkanie przy plaży
zakończyło wspólne ognisko. O godz. 22 przenieśliśmy się do pobliskiego lasku, w którym to
plenerowy spektakl pt.: „Legendy” wykonał Teatr 6 i Pół.
26.06.2017 r. – Gryfińskie, zachodniopomorskie i krajowe wydawnictwa niezależne.
Biblioteka Publiczna w Gryfinie i Stowarzyszenie Wolnego Słowa z Warszawy, z okazji
kolejnej rocznicy strajku w Elektrowni Dolna Odra w czerwcu 1976, zapraszają na wystawę
niezależnych wydawnictw, jakie powstawały w Gryfinie, Pomorzu Zachodnim i w Polsce.
Wystawa będzie czynna w godzinach otwarcia biblioteki do końca sierpnia.
XVI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM „CZYTANIE
ZBLIŻA”
5 czerwca.

6 czerwca

7 czerwca

Świętujemy 60. urodziny Misia Uszatka! wybrane opowiadania czytał Artur
Cembik – dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu
Misiowe urodziny Uszatka!
„Stary misio mocno śpi…” – zabawa ruchowa
40 lat minęło…Filemona i Bonifacego
Świętujemy 40. urodziny kotów Filemona i Bonifacego: opowiadanie „Jak pies
z kotem” czytała Elżbieta Olszewska – projektantka mody i malarka
„Uciekaj myszko do dziury” – zabawa ruchowa
„Mój wymarzony kotek” – rysowanie kredą
70 lat Dzieci z Bullerbyn! wybrane rozdziały czytał Stanisław Heropolitański –
dziennikarz, lektor radiowy i telewizyjny, pracownik Książnicy Pomorskiej
w Szczecinie)
Z wizytą w Bullerbyn

8 czerwca

9 czerwca

22 czerwca

Świat Astrid Lindgren
W Bullerbyn jest zawsze wesoło - quiz interaktywny na podstawie książki
„Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren
„Jak Krecik uzdrowił myszkę” Zdenka Milera czytała Maria Piznal –
kulturoznawca,dziennikarka, instruktor teatralny
60. narozeniny Krecika!
Krecikowy quiz
Jak dobrze znasz Krecika? – turniej w grupach
Reksio ma już 50 lat! – zabawa i nauka z książkami i popularnym bohaterem
- czytanie opowiadania Marii Szarf „Podwórkowa olimpiada”
Historia i fenomen Reksia
Taniec stemplowaniec – zabawa ruchowa
Biblioteczna olimpiada sportowa z wykorzystaniem talentów dzieci
W krainie Bajkolandii
Teatrzyk KAMISHIBAI - „Mój przyjaciel Kemushi” Nathalie Dargent
Orkiestra – zabawa muzyczno-ruchowa

Zajęcia z okazji XVI OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA CZYTANIA DZIECIOM prowadziły
również poszczególne filie.
W zakresie działalności Gryfińskiego Domu Kultury:
termin
nazwa imprezy
25 maja obsługa techniczna debaty pt. „Porozmawiajmy
o bezpieczeństwie - możesz mieć na to wpływ”
organizowanej przez Komendę Powiatową
Policji w Gryfinie
25-27 maja pokaz spektaklu „Wioska cudów” Teatru
Bomba Bomba podczas 8. Festiwalu Akcept w
Gdańsku (instr. Violetta Janiszewska)
26 maja obsługa techniczna Przeglądu Twórczości
Młodzieżowej Zgryfiada
26-28 maja

26 maja
27 maja
27 maja

28 maja

30 maja

miejsce
Gryfiński Dom Kultury
sala widowiskowa
Gdański Archipelag
Kultury

Zespół Szkół
Ogólnokształcących
w Gryfinie
występ Leny Żelech (instr. Dorota Krutelewicz- Starachowickie
Sobieralska) podczas XXVII Ogólnopolskiego Centrum Kultury
Małego
Konkursu
Recytatorskiego
w Starachowicach - tytuł laureata przeglądu
oraz nagroda Brązowego Klucza
spotkanie z okazji Dnia Matki (org. Dominika Gryfiński Dom Kultury
Bojko)
świetlica wiejska
w Krajniku
obsługa
techniczna
uroczystości rondo im. Ks. Jana
upamiętniających
pierwszego
proboszcza Palicy w Gryfinie
w powojennym Gryfinie - ks. Jana Palicy
drugi pokaz spektaklu „Epopeja, czyli same Gryfiński Dom Kultury
twórcze dni z życia pewnego zespołu sala widowiskowa
rzeźbiarzy słowa” Grupy Teatralnej Gliptykos
(reż. Maria Piznal)
trzeci pokaz spektaklu „Epopeja, czyli same Gryfiński Dom Kultury
twórcze dni z życia pewnego zespołu sala widowiskowa
rzeźbiarzy słowa” Grupy Teatralnej Gliptykos
(reż. Maria Piznal)
obsługa techniczna pikniku rodzinnego
Żłobek Miejski
w Gryfinie

1 czerwca trzy
dodatkowe
dla szkół/przedszkoli
1 czerwca Gryfiński Dzień Dziecka
1 czerwca

1-19 czerwca

2 czerwca
2 czerwca
2 czerwca
2 czerwca
2 czerwca
3 czerwca
3 czerwca

3 czerwca
3 czerwca
3 czerwca

seanse

filmowe Gryfiński Dom Kultury
Kino Gryf
Gryfiński Dom Kultury
Pałacyk pod Lwami
uroczystość rozdania nagród w konkursie Gryfiński Dom Kultury
rysunkowym
pt.
"Prąd
daje
moc" Świetlica Wiejska
zorganizowanym przez placówkę i Eltel w Krajniku
Networks Olsztyn S.A., w którym brały udział
dzieci z krajnickiej świetlicy / w kategorii
wiekowej 6-11 lat 1 miejsce zdobyła praca
wykonana przez Jagodę Betlej, a kolejne
nagrodzone rysunki wykonali Tomasz Hofsoe,
Bartek Baryła i Wiktoria Stolarz / w kategorii
starszej 12-16 lat 1 miejsce zdobył Patryk
Sobolewski, a kolejne miejsca przypadły
w udziale Mateuszowi Baryle i Filipowi
Jazdowskiemu / wyróżnienia otrzymali Karol
Bojko, Paulina Parobiec i Krystian Parobiec /
org. Dominika Bojko)
wystawa
prac
dzieci
uczęszczających Gryfiński Dom Kultury
na zajęcia Pracowni Plastycznej Deseń (instr. Pałacyk pod Lwami
Elżbieta
Narzekalak)
oraz
pracowni
plastycznych Małgorzaty Ragan i Kariny Tyły
obsługa techniczna Przeglądu Piosenki Gryfiński Dom Kultury
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
sala widowiskowa
współorganizacja festynu z okazji Dnia plac przed świetlicą
Dziecka w Wełtyniu (org. Roksana Baczewska) wiejską w Wełtyniu
festyn z okazji Dnia dziecka w Krzypnicy (org. plac przed świetlicą
Barbara Kłonowska)
wiejską w Krzypnicy
współorganizacja festynu z okazji Dnia plac przed świetlicą
Dziecka
w
Wirowie
(org.
Magdalena wiejską w Wirowie
Włodarczak)
występ zespołu wokalnego Ad Hoc podczas aula Zespołu Szkół
uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego
w Gryfinie
współorganizacja
szóstego
turnieju Gryfiński Dom Kultury
Szachowego Grand Prix Gryfina 2017 (org. Pałacyk pod Lwami
Krzysztof Rudnicki)
występ młodszej grupy Teatru Tańca EGO VU Sala Koncertowa
podczas Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów w Szczecinie
Tanecznych w Szczecinie (instr. Eliza
Hołubowska)
oraz
Zespołu
Tańca
Współczesnego Fajber Flex (instr. Iga
Wisniewska) / tytuł laureata przeglądu
i Statuetka
Dyrektora
Zamku
Książąt
Pomorskich w Szczecinie dla TT EGO VU
za samodzielny spektakl tancerek „Mniemanie,
czyli mnie-nie-ma”
współorganizacja Festynu w stylu lat 80. (org.
plac w Krajniku
Dominika Bojko)
współorganizacja festynu z okazji Dnia
plac przed świetlicą
Dziecka w Czepinie (org. Emilia Leszczyńska)
wiejską w Czepinie
czwarty pokaz spektaklu „Epopeja, czyli same Gryfiński Dom Kultury
twórcze dni z życia pewnego zespołu sala widowiskowa
rzeźbiarzy słowa” Grupy Teatralnej Gliptykos

(reż. Maria Piznal)
5-8 czerwca obsługa techniczna warsztatów pt. "Archipelag
skarbów" dla uczniów gryfińskich szkół
6-9 czerwca występ
Teatru
Eliksir
(instr.
Janusz
Janiszewski) i Teatru Kameleon (instr. Dorota
Krutelewicz-Sobieralska) podczas I Spotkań
Artystycznych Seniorów w Szczecinie
8 czerwca warsztaty plastyczne dla uczniów szkoły (prow.
Elżbieta Narzekalak)
9 czerwca pokaz spektaklu „Wioska cudów” Teatru
Bomba Bomba (instr. Violetta Janiszewska)
podczas
polsko-niemieckiego
festiwalu
Unithea 2017
10 czerwca XII Zawody na Orientację o Puchar Dyrektora
Gryfińskiego Domu Kultury (org. Kamilla
Gadomska)
10 czerwca VIII Gminny Amatorski Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
(org. Barbara Kłonowska)
10 czerwca VII piknik Gotowanie na polanie - Kulinarny
Dzień Dziecka (org. Danuta Świderek)
12 czerwca obsługa techniczna pokazu rodziców dla dzieci
z Przedszkola nr 2 w Gryfinie
14 czerwca warsztaty plastyczne dla uczniów szkoły (prow.
Elżbieta Narzekalak)
14 czerwca obsługa techniczna oraz występ artystów
z Gryfińskiego Domu Kultury (zespoły wokalne
AiA Sisters, Ad Hoc - instr. Jolanta
Romanowska oraz aktorzy Grupy Teatralnej
Gliptykos - instr. Maria Piznal) podczas
imprezy charytatywnej „Podaruj In trochę
świata!”
19 czerwca dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli
20 czerwca
20 czerwca
20 czerwca

21 czerwca
21 czerwca
22 czerwca
23 czerwca
23 czerwca

Gryfiński Dom Kultury
sala widowiskowa
Dom Kultury 13 Muz
w Szczecinie
Zespół Szkół
w Gryfinie
Frankfurt n/Odrą,
Słubice
Grajdołek
Gryfino
boisko
w Krzypnicy
plac gminny
w Sobieradzu
Gryfiński Dom Kultury
sala widowiskowa
Zespół Szkół
w Gryfinie
Pub Wrota do sławy
W Gryfinie

Gryfiński Dom Kultury
Kino Gryf
obsługa techniczna uroczystości zakończenia Gryfiński Dom Kultury
roku akademickiego Gryfińskiego Uniwersytetu sala widowiskowa
Trzeciego Wieku
koncert Zespołu Tańca Współczesnego Fajber Gryfiński Dom Kultury
Flex (instr. Iga Wiśniewska)
sala widowiskowa
pokaz wspólnego spektaklu „Można się lubić” Berlin
Teatru Bomba Bomba (instr. Violetta
Janiszewska) i teatru Barenherz ze Schwedt
podczas letniego pikniku w Berlinie
dodatkowy seans filmowy dla szkół/przedszkoli Gryfiński Dom Kultury
Kino Gryf
warsztaty plastyczne dla uczniów szkoły (prow. Zespół Szkół
Elżbieta Narzekalak)
w Gryfinie
obsługa
techniczna
koncertu
zespołu Gryfiński Dom Kultury
tanecznego Step by Step
sala widowiskowa
obsługa techniczna koncertu Prywatnego Gryfiński Dom Kultury
Ogniska Muzycznego Bel Canto w Gryfinie
sala widowiskowa
obsługa techniczna V Gryfińskiej Nocy plaża miejska
Świętojańskiej / pokaz spektaklu Teatru 6 w Gryfinie
i PÓŁ „Legendy” (reż. Krzysztof Gmiter)

24 czerwca premiera spektaklu "Luther - Zwischen Liebe,
Tod und Teufel" z udziałem tancerzy Teatru
Tańca EGO VU (instr. Eliza Hołubowska)
26 czerwca - półkolonia z Gryfińskim Domem Kultury (org.
7 lipca Irena Perlik)
26-30 czerwca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych
warsztatów plastycznych pt. „Spotkanie
z upcyklingiem” - prow. Elżbieta Narzekalak
26-30 czerwca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych
warsztatów filmowych pt. „Zróbmy telewizyjną
sondę” - prow. Piotr Ostrowski
26-30 czerwca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych
warsztatów
pt.
„Poznajemy
technikę
decoupage” - prow. Marlena Gwiazda-Gielnik
26-30 czerwca Twórcze wakacje 2017 - cykl pięciodniowych
warsztatów pt. „Owocowy zawrót głowy” prow. Maria Mościcka

Uckermärkische
Bühnen Schwedt
Gryfiński Dom Kultury
Pałacyk pod Lwami
Gryfiński Dom Kultury
pracownia plastyczna
Gryfiński Dom Kultury
Pałacyk pod Lwami
Gryfiński Dom Kultury
świetlica wiejska
w Drzeninie
Gryfiński Dom Kultury
świetlica wiejska
w Mielenku Gryfińskim

We wskazanym okresie instruktorzy Gryfińskiego Domu Kultury oraz świetlic wiejskich
prowadzili działalność artystyczną i edukacyjną z podopiecznymi, a także zajęcia
w ramach współpracy z Gryfińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (teatralne, plastyczne,
malarskie, taneczne i turystyczne), któremu nieodpłatnie udostępnialiśmy sale
do przeprowadzenia zajęć w obu budynkach GDK oraz salę widowiskową z obsługą
techniczną w celu przeprowadzenia wykładów; Kino Gryf realizowało zaplanowane
wcześniej repertuarowe projekcje filmowe.
Î zachęcamy do odwiedzania strony internetowej: www.gdk.com.pl,gdzie można odnaleźć
szczegółowe informacje dotyczące działalności Gryfińskiego Domu Kultury i świetlic
wiejskich
Î informujemy, że zespoły artystyczne, Kino Gryf oraz najważniejsze nasze imprezy
posiadają swoje strony internetowe, w tym także na portalu społecznościowym Facebook
Zaproszenia, spotkania, konferencje Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:
dzień

miejsce

wydarzenie

uczestniczył/a
Sekretarz
Ewa Sznajder
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński
Zastępca Burmistrza
Tomasz Miler
Wiceprzewodniczący RM
Zdzisław Kmieciak
Sekretarz
Ewa Sznajder

26 maja

Gryfino

Zgryfiada

27 maja

Gryfino

Uroczystości związane z
uczczeniem pamięci ks.
Prałata Jana Palicy

29 maja

Gryfino

Konsultacje społeczne
„Zaplanujmy razem nasze
nabrzeże’

Zastępca Burmistrza
Tomasz Miler

30 maja

Gryfino

Dzień Dziecka, Dzień Matki,
Dzień Ojca w Żłobku Miejskim

Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Zastępca Burmistrza

31 maja

Żabnica

31 maja

Urząd Miasta i
Gminy w Gryfinie

1 czerwca

Mierzęcin

Turniej Piłki Nożnej klas IV
Spotkanie Burmistrza
Sawaryna z uczniami Szkoły
Podstawowej nr 2 w Gryfinie
oraz uczniami Szkoły von
Ravensberg w Bersenbrück z
Niemiec
Konferencja "20 lat współpracy
dla dobra i rozwoju
gospodarczego regionu"

Paweł Nikitiński
Sekretarz
Ewa Sznajder
Naczelnik
Grzegorz Jastrowicz
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn

Zastępca Burmistrza
Tomasz Miler

1 czerwca

Gryfino

Gryfiński Dzień Dziecka 2017

Zastępca Burmistrza
Paweł Nikitiński
Sekretarz
Ewa Sznajder

2 czerwca

Gryfino

Festiwal Przedszkolny „Mali
Artyści na Scenie”

Burmistrz
Mieczysław Sawaryn

2 czerwca

Gryfino

Jubileusz Złotych i
Diamentowych Godów

2 czerwca

Gryfino

2 czerwca

Glinna

3 czerwca

Sobieradz

3 czerwca

Gryfino

3 czerwca

Gryfino

3 czerwca

Glinna

6 czerwca

Gryfino

8 czerwca

Schwedt

9 czerwca

Baniewice

9 czerwca

Smolęcin

25. Jubileusz Firmy Albatros

10 czerwca

Krzypnica

VIII Gminny Amatorski Turniej
Piłki Nożnej KRZYPNICA 2017

Dyktando o tytuł „Gryfińskiego
Mistrza Ortografii”
Spotkanie integracyjne
pracowników PUK Sp. z o.o. w
Gryfinie z okazji „Dnia
Komunalnika”
Zawody sportowo-pożarnicze
Sobieradz 2017
Spotkanie z Bractwem
Kurkowym
Noc Bibliotek w Gryfinie –
spotkanie z kpt. Grzegorzem
Węgrzynem
Festiwal Ruchu Ciągłego
Polana 2017
Piknik Rodzinny w Przedszkolu
Nr 2 im. Misia Uszatka
Uroczyste Otwarcie 13. Targów
INKONTAKT
25. Piknik MNSZZ
Pracowników ZEDO

Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Przewodnicząca RM
Elżbieta Kasprzyk
Sekretarz
Ewa Sznajder
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Zastępca Burmistrza
Tomasz Miler
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Przewodnicząca RM
Elżbieta Kasprzyk
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Sekretarz
Ewa Sznajder
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Zastępca Burmistrza
Tomasz Miler
Zastępca Burmistrza
Tomasz Miler
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Zastepca Burmistrza
Tomasz Miler
Kierownik Referatu
Barbara Lefik-Żarczyńska

10 czerwca

Żabnica

VI Regionalny Konkurs „Smaki
Ryb Odrzańskich”
organizowany w ramach
„Żabnickiego lata z rybką”

11 czerwca

Pniewo

Festyn Rodzinny

11 czerwca

Gryfino

Turniej „CSGO CUP Gryfino
2017”

13 czerwca

Urząd Miasta i
Gminy w Gryfinie

20 czerwca

Gryfino

Spotkanie w sprawie
programu „Społecznik”
Uroczyste zakończenie roku
akademickiego 2016/2017
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Gryfinie

20 czerwca

Gryfino

Gala Laureatów 2017

21 czerwca

Gryfino

Gala Laureatów 2017

21 czerwca

Czepino

22 czerwca

Urząd Miasta i
Gminy Gryfino

23 czerwca

Gryfino

23 czerwca

Gardno

23 czerwca

Gryfino

23 czerwca

Baniewice

24 czerwca

Widuchowa

24 czerwca

Widuchowa

24 czerwca

Wirów

Biznesowe powitanie lata w
gronie inwestorów i
eksporterów Pomorza
Zachodniego
Podpisanie umowy
dofinansowania zadania z
Grantów Sołeckich 2017 pn.
"W zdrowym ciele zdrowy
duch" dla sołectwa Żabnica
Uroczyste zakończenie roku
szkolnego 2016/2017 w ZSO w
Gryfinie
Uroczyste zakończenie roku
szkolnego 2016/2017 w ZS w
Gardnie
Uroczyste zakończenie roku
szkolnego 2016/2017 w SP 1
w Gryfinie
XXI integracyjna biesiada Piknik Związkowy
Polsko-niemieckie ćwiczenia
pożarnicze
Uroczystość otwarcia
reaktywowanej strzelnicy
sportowej w Widuchowej
Spotkanie integracyjne
członków Cechu RRiP w
Gryfinie

Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Zastępca Burmistrza
Tomasz Miler
Radny
Łukasz Kamiński
Naczelnik
Grzegorz Jastrowicz
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Sekretarz
Ewa Sznajder
Zastępca Burmistrza
Tomasz Miler
Wiceprzewodniczący RM
Tomasz Namieciński
Sekretarz
Ewa Sznajder
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Wiceprzewodniczący RM
Zdzisław Kmieciak
Zastępca Burmistrza
Tomasz Miler

Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Sekretarz
Ewa Sznajder
Naczelnik
Grzegorz Jastrowicz
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Burmistrz
Mieczysław sawaryn
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn

24 czerwca

Gryfino

28 czerwca

Warszawa

Gryfino, dnia 28 czerwca 2017 r.

Koncert Baltic Nepolis
Orchestra
XXIII Walne Zgromadzenie
delegatów Stowarzyszenia Unii
Miasteczek Polskich

Kierownik Referatu
Barbara Lefik-Żarczyńska
Burmistrz
Mieczysław Sawaryn

Burmistrz Miasta i Gminy
Mieczysław Sawaryn

